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zeruetan poz handiagoa izango dala pekatari baten bi-
hozbarritzeaz, bihurtu beharrik ez daukan zintzoetaz 
baino. Eta zein gatx egiten jakun hau onartzea! Badirudi 
guk atsegin handiagoa izango geukela pekataria gaitze-
tsia (kondenatua) balitz; horrela, geure burua salbatua-
goa ikusiko bagendu-edo. 
 

Ez da hori Jesusen jarrerea. Jesusek Jainkoaren bihotz 
errukitsua agertzen eta iragarten dau; salbamenera dei-
tzen dau; eta salbamena doan eskeintzen dau. 
 

Eta badirudi ondasun guztien jabe izan arren, Jesusen 
barri dauanak ha ezagutzea gura dauala. Badirudi onda-
sunek ez dabela gizakion bihotza asebeteten. Badirudi 
erreinuaren iragarpena egiteko Jesusen ereak batzuk eta 
besteak erakarten dauzala… 
 

Senideok: zelan bizi dogu Jesusen ikasle eta haren ja-
rraitzaile izatea? Gure jarrerek erakarri egiten dabe Je-
susengana? Ondasunak pilatzeko egiten dogu lan, ala 
geure bizikereaz Jainkoaren erreinua iragarten dogu, 
harrera on egiten dakigulako, parkamena luzatzen dogu-
lako, ezelango konturik eskatzen ez dogulako, besteen 
zoriaz pozten garalako, eta gure laguntza doan eskein-
tzen dogulako…? 
 

Jesusek Jainkoaren bihotz maitatia eta errukitsua ira-
garten eban. Guk? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



—   10   — 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsu-
ak Jaunaren mahaira deituak. 

 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
Jaunartzerako abestia 
 

1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 

2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
OTOITZA 
 

Egunero daukagu, Jauna, 
zure errukia dastatzeko aukerea, 
eta Jainkoak, bere ontasunean, 
beti parkatzen deustala jakitekoa. 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
†  Senideok: erruki deusku Jainkoak, maite gai-
tulako, eta ez deuskuz gure pekatuen kontuak 
hartzen, hareik parkatzen baino. Damutasunez 
hurreratu gakiozan, ba: 
 
 —Jesus Jauna, Jainkoaren errukiaren barri 

emoten deuskuzuna, erruki, Jauna! 
 —Jesus Jauna, zure bihotzean leku egiten 

deuskuzuna, Kristo, erruki! 
 —Jesus Jauna, gugana hurreratu ta geurean 

gelditu gura dozuna, Erruki, Jauna! 
 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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rengoa da-eta. Izan ere, Gizonaren Semea gal-
duta egoana batzera eta salbatzera etorri da». 
 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
 

 † Apaltasunez eta esker onez jo daigun Jain-
koaren bila gure eskarietan: 
 
 —Elizearen alde: gizakion artean Jainko-ega-
rria sortu daian, eskatu deiogun Jaunari. 
 —Elizara ohikerietan joten dabenen alde: 
Jainkoaren bila hasi daitezan, eskatu deiogun 
Jaunari. 
 —On egite hutsaz nahikoa dabenen alde: Jain-
koaren egarri izan daitezan, eta horren ezauga-
rri izan dakien on egitea, eskatu deiogun Jauna-
ri. 
 —Ondasunez asebeteta dagozanen alde: onda-
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Goratu zagiezala, Jauna, zeure sorkari guztiek,  
bedeinkatu zeure fededunek; 
aitatu begie zure erregetza ospetsua,  
berba egin begie zure ahalmenaz. R/. 
 
Fidagarria da Jauna bere berba guztietan,  
leiala bere egintza guztietan. 
Jaunak eusten deutse jausteko zorian dagozanei,  
eta lur jota dagozanak jasoten ditu. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
 Ezagutzen dogula Jainkoa uste dogu. Baina, hurreratu du-
gu inoiz gure belarria haren bularrera, bere bihotzeko tau-
padak entzuteko? Ea irakurgai honek laguntzen deuskun ho-
rretan. 
 
Jakituriaren liburutik   (Jkt 11, 22—12, 2) 
  
Jauna, mundu osoa zure aurrean 
pixuan izpitxoa da, 
lurrean egonean dagon goizeko iruntz-tanta. 
Guztiak dozuz erruki, dana daikezu-eta, 
eta gizakien pekatuei ezikusiarena egiten deutsezu, 
bihozbarritu daitezan. 
Izaki guztiak maite dozuz, 
eta ez dozu Zeuk egindako ezer gitxiesten; 
zerbaiti gorroto izan bazeuntso, ez zeunkean-eta egingo. 
Zelan iraungo leuke zerbaitek, 
Zuk gogoko izan ez bazendu? 
Eta zelan jarraituko izaten, 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
†  Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 29. 
domeka honetako liturgiara. (Egunon). 
 Zertan emoten dogu gure bizitzako denpora-
rik gehien? Ondasunak pilatzen? Eta zer balio 
dabe ondasun guztiek ere? Edo... zenbat diren 
zoriontsu (eta benetako zorionean) ondasun ba-
rik!... Ba ete dago Jainkoaren grazia ta bakea 
baino ondasun handiagorik? Hara: hori Jesusen 
bila dabilenak baino ez daki. Beste ondasun bila 
dabilenak danek ihes egiten deutsoela ikusten 
dau, eta ezin dau ezer egin ihes egin ez deioen. 
Goazen gu benetako ondasunagana. 
 
 
Sarrera-abestia 
 
Goazen alkarturik, 
biztuta fedea, 
argitan zabalik 
maitasun-bidea. 

*Gurekin dogu Maisu ta lagun, 
gurekin dogu gurekin Jauna; 
egin dagigun, apaltasunez 
ta maitasunez bere esana. 

 
Agurra 
 
† Bere seme-alaba maite gaitulako eta, beragaz 
bat eginda nahi gaitulako, lan-tresna lez otoitza 
emon deuskun Jauna ozenki goretsi daigun. 
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Hau baino ondasun handiagorik eta 
asebeteko nauanik ez dot aurkituko, 
eta ez dot nahi, Jesus, ezelan ere 
ondasunak pilatze egarrian jausterik. 
 

Ez daidala nahi inoren hondamenik; 
egon naitela guztiengana zabalik 
zure bihotz errukitsua erakutsirik, 
Jainkoaren erreinua eraiki nahirik. 

 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
Iruzkina 

 
Ebanjelioan agertzen jakun Jesusek Jainkoaren erreinu-
aren iragarpenean dihardu. Eta badirudi guztiei egiten 
jaken deia dala, eta pekatariei ere zabalik dagoan 
erreinua dala. Esanda itzi dau Lukas ebanjelari honek 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 
 

 
 

R/. Ene Jainko, ene Errege,  
 bedeinkatuko dot zure izena beti ere. 
 
Goratuko zaitut, ene Jainko, ene errege,  
bedeinkatuko dot zure izena betiren beti. 
Egunero zaitut bedeinkatuko,  
zure izena goretsiko beti.   R/. 
 
Errukiorra eta bihozbera da Jauna,  
hasarregaitza eta ondoguraz betea.  
Ona da Jauna guztientzat,  
errukiz betea bere sorkari guztientzat. R/. 
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sunak banantzearen poza aurkitu ahal izan dai-
en, eskatu deiogun Jaunari. 
 —Sinismena ospatzearen atsegina dogunok 
beronen poza iragarten jakin daigun, eskatu 
deiogun Jaunari. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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Zuk dei eginda sortu ez balitz? 
Zu bihozbera zara izaki guztiekin, 
zureak dira-eta, bizidunak maite dozuzan Jaun horrenak, 
eta zure espiritu hilezkorra guztiakan dago. 
Horregaitik, apurka-apurka 
zentzunarazoten dozuz errudunak, 
euren pekatuak gogorarazoz zuzentzen dozuz, 
txarretik urrundu daitezan eta Zugan, Jauna, sinestu dagien. 
 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
 Sinismena erregalu handia da, eta Paulok otoitz egiten dau 
ha hartu daien, eta, sinismena hartu daienak, ezeren bildur 
izan ez daitezan. 
 
San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei egindako bigarren gu-
tunetik    (2 Ts 1, 11—2, 2) 
  
 Senideok: Gure Jainkoak bere deiaren gai egin zagiezala, 
eta bere ahalmenaz euren betera eroan dagizala onerako 
dozuen gogoa eta zuen sinesmenaren jarduerea. Holan, Jesus 
gure Jaunaren izena goratua izango da zuekan, eta zuek Ha-
regan, gure Jainkoaren eta Jesu Kristo gure Jaunaren ondo-
nahiaren arabera. 
 Senideok: Jesu Kristo gure Jaunaren azkenengo etorrere-
ari buruz eta gu Haregaz alkartuko garan uneari buruz, hau 
eskatzen deutsuegu: ez dagizuela arinegi burua galdu, ezta 
kezkatu ere, Jaunaren eguna gainean dala dinoen goi-agerpen 
edota adierazpen nahiz guk egina ei dan eskutitzen bat dala-
eta. Ez zagiezala inork ezelan ere engainatu! 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 Jesusen bila ibili eta ha benetan aurkitzen 
dauanak bere bizitzea iraulita aurkituko dau. 
Egin deiogun harrera on, hori azalduko deuskun 
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ebanjelioari, Aleluia abestuz zutunik. 
 

 
 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 19, 1-10) 
  
 Aldi haretan, Jesus Jerikon sartu eta herrian 
zehar joian. Bazan han Zakeo izeneko gizon bat, 
zergalari-buru zana, oso aberatsa. Jesus zein 
zan ikusi nahirik ebilen Zakeo, baina ezin eban 
jentetzeagaitik, txikia zan-eta. Lasterka aurrera 
joan eta pikuondo batera igon eban Jesus ikus-
teko, handik igaro behar eban-eta. 
 Jesusek, toki haretara heltzean, gora begira-
tu eta esan eutsan: «Zakeo, jatsi behingoan, 
gaur zure etxean gelditu behar dot-eta». Behin-
goan jatsi zen eta pozik hartu eban etxean. 
 Hori ikusirik, danak marmarka hasi ziran: 
«Pekatari baten etxera joan dok ostatuz». 
 Zakeok, ostera, zutunik jarrita, esan eutsan 
Jaunari: «Jauna, neure ondasunen erdiak behar-
tsuei emoten deutsedaz eta, inori ezer ostu ba-
deutsat, lau holako bihurtzen deutsat». 
 Jesusek esan eutsan: «Gaur heldu da salba-
mena etxe honetara, hau ere Abrahamen ondo-


